
โครงการ / กิจกรรม ประเภทสื่อมวลชน คูสัญญา / ผูรับจาง
 จํานวนเงิน/มูลคา

ทรัพยสินที่จาย

วันที่จาย / สงมอบ

ทรัพยสิน

รายการ พักบางอะไรบาง  *งวดที่ 6 งวดสุดทาย  โทรทัศน บริษัท เอ็มวี ทีวี (ไทยแลนด) จํากัด 133,750.00 9 ก.ย. 63

วิทยุขาวจราจร สวพ .FM91 MHz และสถานีวิทยุตางจังหวัดทั่ว

ภูมิภาคจํานวน 10 สถานี  *งวดที่ 6 งวดสุดทาย
 วิทยุ บริษัท วิไลเซ็นเตอรแอนดซันส จํากัด 260,000.00 9 ก.ย. 63

บริเวณดานขางรถสองแถวตางจังหวัด ( Bฺus Side)  *งวดที่ 4 สวน

ของการวางสื่อเดือนสิงหาคม 2563 เดือนที่ 3
 Out of home บริษัท ที.พี. มีเดีย จํากัด 1,360,000.00 9 ก.ย. 63

รายการ เรื่องเลาเชานี้ และ เรื่องเลาเสาร-อาทิตย  โทรทัศน บริษัท อินฟนิจูด พลัส มีเดีย จํากัด 983,330.00 9 ก.ย. 63

วางสื่อบนปายบิลบอรด (ในสวนของการวางสื่อประจําเดือน ส.ค. 

63)
 Out of home บริษัท ที เอ็น วาย ดี จํากัด 295,000.00 9 ก.ย. 63

รายการ เกษตรอินทรีย วิถีทองเที่ยว  โทรทัศน บริษัท พีพีซี มัลติมีเดีย จํากัด 200,000.00 8 ก.ย. 63

นิตยสาร Money Life  สิ่งพิมพ บริษัท แมสคอม พลัส จํากัด 32,500.00 8 ก.ย. 63

นิตยสาร StockReview และวิทยุรายการ Business Line & Life  สิ่งพิมพ บริษํท บิสซิเนท ไลน แอนด ไลฟ จํากัด 40,000.00 8 ก.ย. 63

รายการ เจาะประเด็นขาว  *งวดที่ 6 งวดสุดทาย  โทรทัศน บริษัท โกล มีเดีย จํากัด 556,400.00 8 ก.ย. 63

ผลิตและวางสื่อสารคดีสั้นทางโทรทัศนความยาว 2 นาที รายการ 

นานาสาระกับธนาคารออมสิน  *งวดที่ 7 งวดสุดทาย
 โทรทัศน บริษัท ฟอรวัน จํากัด 331,700.00 27 ส.ค. 63

รายการ คุยขาวสิบโมง  *งวดที่ 6 งวดสุดทาย  โทรทัศน บริษัท เครสท มีเดีย จํากัด 250,000.00 28 ส.ค. 63

ผลิตและวางสื่อสกูปความยาว 1 นาทีทางโทรทัศนใน รายการ 

MMM Magazine on Air  *งวดที่ 7 งวดสุดทาย
 โทรทัศน บริษัท สกายพูล จํากัด 250,000.00 8 ก.ย. 63

รายการ เมืองไทย 18 น.  *งวดที่ 3 งวดสุดทาย  โทรทัศน บริษัท นิวส เมคเกอร จํากัด 100,000.00 28 ส.ค. 63

วิทยุคลื่นความคิด FM 95.5 MHz  วิทยุ บริษัท บีอีซ-ีเทโร เรดิโอ จํากัด 300,000.00 1 ก.ย. 63

วิทยุรายการดอกเบี้ย เรดิโอ(เซียนเศรษฐกิจ)  *งวดที่ 6 งวด

สุดทาย
 วิทยุ บริษัท พี.เอ.พริ้นทติ้ง เฮาส จํากัด 38,520.00 10 ก.ย. 63

นิตยสาร Bangkok Wealth & Biz  ฉบับเดือนมิถุนายน 2563  สิ่งพิมพ บริษัท แบ็งคอก เวลท แอนด บิช จํากัด 30,000.00 10 ก.ย. 63

วารสารการเงินธนาคารฉบับพิเศษ จํานวน 3 ฉบับ ไดแก ธนาคาร

ออมสิน 107 ป (เมษายน 2563) ฉบับสิงหาคม 2563 (รางวัล 

Money & Banking Award 2020) และซัพพลีเมนทฉบับพิเศษ

ทําเนียบบัตรเครดิต 2020

 สิ่งพิมพ บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอดเต็ด จํากัด 80,000.00 10 ก.ย. 63

รายละเอียดการใชจายเงินหรือทรัพยสินของธนาคารใหสื่อมวลชน เพื่อประโยชนในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ ประจําเดือนกันยายน 2563



รายการ ม.ปลายสายเกง  โทรทัศน บริษัท เอส แอนด เอส มีเดีย จํากัด 1,190,476.20 10 ก.ย. 63

วิทยุ รายการเก็บเบี้ยใตถุนราน , เลาสูกันฟง และสบาย...สบาย

หลังขาว ทางสถานี FM 92.5 MHz
 โทรทัศน บริษัท โปร แมสคอม จํากัด 145,000.00 10 ก.ย. 63

วิทยุ คลื่น จส.100 FM 100Mhz  วิทยุ บริษัท แปซิฟค คอรปอเรชั่น จํากัด 297,000.00 10 ก.ย. 63

รายการ หมุนตามโลก  *งวดที่ 7 งวดสุดทาย  โทรทัศน บริษัท เมอริทซ พับบลิซิตี้ จํากัด 96,300.00 9 ก.ย. 63

วิทยุ FM 106.5 MHz (Green Wave) ประจําวันที่ 25 มิ.ย. - 24 

ก.ค. 63
 วิทยุ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) 1,050,000.00 1 ก.ย. 63

วิทยุ คลื่นความคิด FM96.5 MH  *งวดที่ 6 งวดสุดทาย  วิทยุ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 267,500.00 10 ก.ย. 63

ชวงขาวตนชั่วโมงทางสถานีวิทยุ เครือขายกองทัพบก Network 

127สถานีทั่วประเทศ  *งวดที่ 6 งวดสุดทาย
 วิทยุ บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอเจนซี่ จํากัด 577,800.00 10 ก.ย. 63

วารสารการเงินธนาคาร  สิ่งพิมพ บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอดเต็ด จํากัด 40,125.00 11 ก.ย. 63

วิทยุ รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand  วิทยุ บริษัท อัพ ลิงค จํากัด 60,000.00 1 ก.ย. 63

นิตยสาร Multimillionaire Dreamland ฉบับรายป  *เบิกจาย

ครั้งเดียว
 สิ่งพิมพ

บริษัท โฟกัส 1 อินเตอรเนชั่นแนล รี

ซอรสเซส จํากัด
42,800.00 11 ก.ย. 63

สื่อในเครือแนวหนา หนังสือพิมพแนวหนาขนาดเอียร เดือน ส.ค. 63  สิ่งพิมพ บริษัท หนังสือพิมพแนวหนา จํากัด 32,000.00 9 ก.ย. 63

รายการ Club Friday Show  โทรทัศน บริษัท เชนจ2561 จํากัด 321,000.00 14 ก.ย. 63

รายการ Update Thailand  *งวดที่ 7 งวดสุดทาย  โทรทัศน บริษัท โกลเดน บรอดคาสท จํากัด 80,770.00 11 ก.ย. 63

รายการ ออมสินเพิ่มสุข  *งวดที่ 6 งวดสุดทาย  โทรทัศน บริษัท ทรีโอ ริช จํากัด 440,000.00 11 ก.ย. 63

สถานีวิทยุตางจังหวัดทั่วประเทศ 77 สถานี วิทยุ บริษัท คีย ทู ซัคเซส จํากัด 300,000.00 10 ก.ย. 63

รายการกอนบายคลายเครียด  *งวดที่ 6 งวดสุดทาย  โทรทัศน บริษัท โคเมดี้ ไลน จํากัด 750,000.00 4 ก.ย. 63

รายการ ทองเที่ยวไทย 1 ในโลก  โทรทัศน บริษัท มาจอยกัน จํากัด 342,400.00 4 ก.ย. 63

รายการ ศัพทสอนรวย  โทรทัศน บริษัท ที.วี.อาลาคารต จํากัด 347,750.00 10 ก.ย. 63

รายการ คนขาว-มองขาว  วิทยุ บริษัท เรดิคอล คอนเซปต จํากัด 116,630.00 10 ก.ย. 63

รายการ Smart Energy  *งวดที่ 7 งวดสุดทาย  โทรทัศน บริษัท มีเดียฮารท จํากัด 80,000.00 10 ก.ย. 63

รายการ ปนฝนปนยิ้ม  โทรทัศน บริษัท ปนฝน 2013 จํากัด 173,875.00 15 ก.ย. 63

หนังสือ วิเคราะหขาวไฮไลทการเมือง ประจําเดือน เมษายน - 

สิงหาคม 2563  (งวดที่ 1 - 5)
 สิ่งพิมพ

หางหุนสวนจํากัด หนังสือพิมพ ไฮไลท

การเมือง
321,000.00 15 ก.ย. 63

รายการ กระจกหกดาน  โทรทัศน
บริษัท ทริลเลี่ยนส แอนด ทรีไลออนส 

จํากัด
411,950.00 15 ก.ย. 63



วิทยุรายการ คุยสบายสไตลมิสเตอรเฮา ชวงรักรถรักพลังงานรัก

เศรษฐกิจ   (สัญญาใหม ส.ค. - ต.ค. 63)
 วิทยุ นายไวจักษณ อัสดรธีรยุทธ 35,000.00 8 ก.ย. 63

รายการ UPDATE THAILAND (สัญญาใหม 29 ส.ค. - 29 พ.ย. 

63 )
 โทรทัศน บริษัท โกลเดน บรอดคาสท จํากัด 70,000.00 15 ก.ย. 63

รายการลูกทุงตัวจริง  โทรทัศน
บริษัท เอ็กซเพรส เอ็นเตอรเทนเมนท 

จํากัด
299,600.00 8 ก.ย. 63

รายการลูกทุงตัวจริง  *งวดที่ 6 งวดสุดทาย  โทรทัศน
บริษัท เอ็กซเพรส เอ็นเตอรเทนเมนท 

จํากัด
299,600.00 15 ก.ย. 63

นิตยสารแพรว  ระหวางเดือน พ.ย. 62 - มี.ค. 63  *ปงบประมาณ

 62   *จํานวน 1 ครั้ง
 สิ่งพิมพ

บริษัท อมรินทรพริ้นติ้ง แอนด พับลิช

ชิ่ง จํากัด (มหาชน)
218,500.00 15 ก.ย. 63

หนังสือพิมพดอกเบี้ยธุรกิจรายสัปดาห ฉบับวันที่ 7 - 13 ก.ย. 63  สิ่งพิมพ บริษัท ดอกเบี้ย จํากัด 67,410.00 17 ก.ย. 63

ผลิตและเผยแพรสารคดีสั้นทางโทรทัศนความยาว 60 วินาที    

รายการสนามขาว 7 สี
 โทรทัศน บริษัท ไวส วิสดอม จํากัด 941,600.00 17 ก.ย. 63

วิทยุ FM 103.5 MHz (FM ONE)  *งวดที่ 6 งวดสุดทาย  วิทยุ
บริษัท อินดิเพ็นเดนท คอมมิวนิเคชั่น 

เน็ทเวอรค จํากัด
300,000.00 21 ก.ย. 63

วิทยุ FM 93.0 MHz (Cool Fahrenheit 93)  วิทยุ บริษัท คูลลิซึ่ม จํากัด 535,000.00 1 ก.ย. 63

วิทยุ FM 93.0 MHz (Cool Fahrenheit 93)  วิทยุ บริษัท คูลลิซึ่ม จํากัด 535,000.00 16 ก.ย. 63

วิทยุ FM 98.0 MHz (EDS Everyday Station)  วิทยุ บริษัท สตูดิโอ 888 จํากัด 300,000.00 21 ก.ย. 63

รายการ เปรี้ยวปาก  โทรทัศน บริษัท ไทม บรอดคาสท จํากัด 1,053,950.00 16 ก.ย. 63

รายการเชานี้ประเทศไทย  *งวดที่ 6 งวดสุดทาย  โทรทัศน บริษัท สื่อสายรุง จํากัด 450,000.00 21 ก.ย. 63

โทรทัศน ชอง9 MCOT HD  โทรทัศน บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 707,000.00 26 ส.ค. 63

โทรทัศน ชอง9 MCOT HD  โทรทัศน บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 707,000.00 21 ก.ย. 63

วางสื่อโรงภาพยนตร ICON CINECONIC   ปงบประมาณ 2561 *

งวดที่ 12 งวดสุดทาย
 โรงภาพยนตร

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซกรุป จํากัด 

(มหาชน)
535,000.00 9 ก.ย. 63

วางสื่อบนจอ LED 29 จอ ในศูนยการคาเซ็นทรัล 23 สาขา*งวดที่

 8 งวดสุดทาย และสวนแถม 4 เดือน
 จอเซ็นทรัล บริษัท อินไซท มีเดีย กรุป จํากัด 361,000.00 26 ก.ย. 63

วางสื่อบนปายสื่อโฆษณาภาย ในบริเวณสถานีขนสงผูโดยสาร 27 

สถานีทั่วประเทศ (วางสื่อครั้งที่ 4)
 Out of home บริษัท ธัมส อัพ มีเดีย จํากัด 1,352,052.00 10 ก.ย. 63

วางสื่อบนปายสื่อโฆษณาภาย ในบริเวณสถานีขนสงผูโดยสาร 27 

สถานีทั่วประเทศ (วางสื่อครั้งที่ 5)
 Out of home บริษัท ธัมส อัพ มีเดีย จํากัด 1,352,052.00 23 ก.ย. 63



รายการ คนหลังขาว  โทรทัศน บริษัท มารคอม ลิงค จํากัด 321,000.00 24 ก.ย. 63

หนังสือพิมพ อปท.นิวส  สิ่งพิมพ บริษัท อปท.นิวส จํากัด 50,000.00 21 ก.ย. 63

รายการ ซุปตารพาฟน ทางสถานีโทรทัศนชอง GMM 25  โทรทัศน บริษัท อาวเวอรกลาส จํากัด 249,999.01 22 ก.ย. 63

รายการสุดหลาฟาเขียว ชุดมรดกโลก  โทรทัศน บริษัท เอเรียส เทเลวิชั่น จํากัด 120,000.00 8 ก.ย. 63

รายการ สุดหลาฟาเขียว ชุดมรดกโลก  โทรทัศน บริษัท เอเรียส เทเลวิชั่น จํากัด 80,000.00 29 ก.ย. 63

พิมพโปสเตอรและใบปลิวโฆษณา บริการใหเชาตูนิรภัยธนาคาร  สิ่งพิมพ บริษัท ศิริชัยการพิมพ จํากัด 39,804.00 22 ก.ย. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Media 

www.pineapplenewsagency.com
 Website 

บริษัท เออีซี คอนซัลท แอนด คอน

เนคท จํากัด 21,400.00                      8 ก.ย. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Media 

www.banmuang.co.th
 Website บริษัท นวกิจ บานเมือง จํากัด

21,400.00                      8 ก.ย. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Media Web 

moneyandbanking.co.th
 Website บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด

32,100.00                      17 ก.ย. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Media 

www.Thaipublica.org
 Website บริษัท ไทยพับลิกา จํากัด

42,800.00                      8 ก.ย. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทางรูปแบบสื่อโซเชียลมีเดียของ 

Nation Group
 Social Media 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด

(มหาชน) 276,060.00                    17 ก.ย. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Mediaของสวพ. 91  Social Media บริษัท วิไลเซ็นเตอรแอนซันส จํากัด 65,484.00                      17 ก.ย. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Network 

www.aec10news.com
 Website บริษัท วรุณนันท มีเดีย จํากัด

85,600.00                      22 ก.ย. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Network ของ Kapook  Social Network บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร จํากัด 337,202.86                    18 ก.ย. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Media สําหรับ

ผลิตภัณฑกลุมสินเชื่อบุคคลธนาคารออมสิน
 Social Media 

บริษัท แอด ฮอค ครีเอทีฟ คอนเนคท 

จํากัด 199,852.48                    8 ก.ย. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Media สําหรับ

ผลิตภัณฑกลุมสินเชื่อบุคคลธนาคารออมสิน
 Social Media 

บริษัท แอด ฮอค ครีเอทีฟ คอนเนคท 

จํากัด 1,581,393.04                 22 ก.ย. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Media ของ JS 100  Social Media บริษัท แปซิฟค คอรปอเรชั่น จํากัด 56,000.00                      21 ก.ย. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Network 

www.businesshighlightonline.com
 Website หางหุนสวนจํากัดไฮไลทการเมือง

50,000.00                      17 ก.ย. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Network 

www.peopleunitynews.com.
 Website บริษัท มโน 999 จํากัด

50,000.00                      17 ก.ย. 63



วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง รูปแบบ Line TV และ Line 

Today

 Line TV+ Line 

Today 
บริษัท มาโช โมชั่น จํากัด

970,490.00                    28 ก.ย. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Network ของ One 31  Social Network บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด 168,525.00                    1 ก.ย. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Network ของ One 31  Social Network บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด 1,131,525.00                 11 ก.ย. 63

บริหารจัดการและผลิต Content เพื่อประชาสัมพันธผาน Social 

Media GSB Society

 Social Media GSB 

Society 
บริษัท โมโนเน็กซ จํากัด (มหาชน)

209,000.00                    24 ก.ย. 63

ดูแลระบบและบริหารจัดการประชาสัมพันธทางชองทาง GSB 

Society Line Official Account

 GSB Society Line 

Official Account 
บริษัท มาโช โมชั่น จํากัด

799,718.00                    17 ก.ย. 63

สนับสนุนวาระครบรอบ 65 ป หนังสือพิมพจีนสากล รายวัน สื่อสิ่งพิมพ บริษัท หนังสือพิมพสากล จํากัด 21,400.00                      1 ก.ย.63

สนับสนุนวาระครบรอบ 74 ป หนังสือพิมพบางกอกโพสต สื่อสิ่งพิมพ บริษัท บางกอก โพสต จํากัด (มหาชน) 30,000.00                      9 ก.ย.63

สนับสนุนวาระครบรอบกาวสูปที่ 7 หนังสือพิมพ Thai MLM News สื่อสิ่งพิมพ บริษัท วัน สตอป ครีเอชั่น จํากัด 32,100.00                      14 ก.ย.63

จัดซื้อพวงหรีดงานฌาปนกิจคุณอนันต สมเขียวหวาน โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
สื่ออื่นๆ

คุณอนุชา นาคฤทธิ์ ผูอํานวยการสวน

ผลิตรายการภาคภาษาอังกฤษ สํานัก

ขาวกรมประชาสัมพันธ

1,500.00                       24 ก.ย.63

คาใชจายรวมทําบุญงานฌาปนกิจคุณอนันต สมเขียว สื่ออื่นๆ

คุณอนุชา นาคฤทธิ์ ผูอํานวยการสวน

ผลิตรายการภาคภาษาอังกฤษ สํานัก

ขาวกรมประชาสัมพันธ

5,000.00                       24 ก.ย.63

รับรองสื่อมวลชนสถานีโทรทัศนเอ็มคอตเอชดี ที่รวมเดินทางไป

ทําสกูปขาวโครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู ป 4
วิทยุโทรทัศน สถานีโทรทัศนเอ็มคอตเอชดี 32,700.00                      24 ก.ย.63

สนับสนุนวาระครบรอบกาวสูปที่ 4 สํานักขาวมิติหุน สื่อดิจิทัล บริษัท เดอะ มิลเลี่ยน ลิงค จํากัด 30,000.00                      23 ก.ย.63

รับรองสื่อมวลชนสถานีโทรทัศนเอ็มคอตเอชดี เขารวมโครงการ

ชุมชนประชารัฐสีชมพู ป 4 จ.สุราษฎรธานี
วิทยุโทรทัศน สถานีโทรทัศนเอ็มคอตเอชดี 8,459.00                       29 ก.ย.63

สื่อสารธุรกิจและภาพลักษณธนาคารออมสินป 2562 / การจัดทํา 

GSB Magazine ประจําป 2563 ฉ.602
 สิ่งพิมพ บริษัท ดอกเบี้ย จํากัด 29,750.00 10 ก.ย. 63

สื่อสารธุรกิจและภาพลักษณธนาคารออมสินป 2562 / การจัดทํา 

GSB Magazine ประจําป 2563 ฉ.603
 สิ่งพิมพ บริษัท ดอกเบี้ย จํากัด 29,750.00 25 ก.ย. 63

สื่อสารธุรกิจและภาพลักษณธนาคารออมสินป 2563 / จัดพิมพใบ

แทรกหนาพิเศษใน GSB Magazine ป 2563 ฉ.602

 สิ่งพิมพ บริษัท ดอกเบี้ย จํากัด
18,225.00 3 ก.ย. 63



สื่อสารธุรกิจและภาพลักษณธนาคารออมสินป 2563 / จัดพิมพใบ

แทรกหนาพิเศษใน GSB Magazine ป 2563  ฉ.603

 สิ่งพิมพ บริษัท ดอกเบี้ย จํากัด
35,450.00 23 ก.ย. 63


	ก.ย.63

